COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL
D’ABSENTISME

Regidor d’ Educació
Cap d’estudis o responsable del programa en
els centres educatius:
CEIP La Balaguera

CEIP Sant Carles

CEIP Juan Esteve

CEIP Sant Blai

CC Santa Ana

IES Albal

El
desenvolupament
de
l'educació,
fonament del progrés de la ciència i de la
tècnica, és condició de benestar social i
prosperitat material, i suport de les llibertats
individuals en les societats democràtiques.
(Llei Orgànica 8/1985; preàmbul)

Policia Municipal
Dpt. Serveis Socials
Educadora Social
Gabinet Psicopedagògic Municipal
Tècnica d’Educació

Programa realitzat en coordinació
amb la Xarxa de tècnics d’Educació de
L’Horta Sud (TECGEM)

ABSENTISME ESCOLAR

PAPEL DEL TUTOR/A

ITINERARI D’INTERVENCIÓ EN CASOS
D’ABSENTISME

Quan un alumne és absentista?
En Educació Infantil i Primària 6 faltes no
justificades per mes o 10 faltes acumulatives,

Control de l’assistència diària a classe
Registre diari de faltes.

En Educació Secundària 15 hores mensuals no
justificades.
Entenem per faltes:
No‐assistència a sessions de matí o vesprada,
Retards sistemàtics en l'entrada o qualsevol
altra circumstància que, a criteri del centre,
faça sospitar d'absentisme.
L'absentisme ha d'entendre's com un problema
complex en què incidixen multitud de factors
(socials, familiars, econòmics, culturals, etc.).

Sol∙licitar justificant als/a les alumnes que
no hagen assistit a classe.
Contacte telefònic, notificació escrita o
entrevista familiar quan detecten la no‐
assistència a classe de l’alumne/a, i intentar
reconducir la seua assistència.
Si procedix, cal completar acta justificativa
de l'entrevista amb la família (DC.4)

Respuesta Pos itiva (R+)

Respuesta Negativa (R-)

Carta certificada
R-

R+

JEFE DE ESTUDIOS
Citación a la f amilia
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Anàlisi de la causa o causes de l'absentisme.
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REDUCADORA SOCIAL
Apertura de expedient e

POLICÍA LOCAL
Valoración del caso
¿Hay problemática social de base ?
Sí

A

Comunicació i informació del cas al
coordinador d'absentisme en el centre
educatiu (Cap d'estudis, Departament
d'Orientació)
D’ací la importància de la intervenció
coordinada entre agents sociales i educatius

TUT OR
Llamada telefónica a la familia

No

SERVICIOS SOCI ALES
R+

Seguimiento

RCOMISIÓN DE ABSENTI SMO
Valorac ión del caso
Programac ión act uaciones

Seguimiento

R+

RFISCALÍA DE MENORES

Informació i contacte:
Natalia Lucia Bueno‐educadora social
961220504/ e‐mail: absentismo@albal.es
Programa en www.albal.es (Serveis Socials)

